VZDĚLÁNÍ – NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE
Výše uvedený vzdělávací projekt byl zpracován na základě grantového schématu „Podpora rovných příležitostí žen
a mužů na trhu práce“ v rámci operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ (Opatření 2.2. Rovné příležitosti žen a
mužů). Vzdělávací projekt je zaměřený na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních
a komunikačních schopností účastníků směrem k získání zaměstnání nebo sebezaměstnání.
Z pohledu účastníků je projekt rozdělen do dvou složek. První složkou je vzdělávací kurz na který navazuje ve druhé části
podpora pracovního konzultanta.

Charakteristika vzdělávacího kurzu
Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí používat osobní počítač ve svém pracovním zařazení. V současné době je
znalost používání osobního počítače požadována téměř na všech pracovních pozicích. Osnovy tohoto kurzu jsou koncipovány
tak, aby kurz byl zároveň také přípravou k testům ECDL. Účastnice kurzu budou nejprve seznámeni se základy informačních
technologií. V další části se praktickým způsobem naučí používat osobní počítač pro různé administrativní práce. Naučí se
pracovat s operačním systémem Windows, napsat zprávu, dopis, leták, plakát v programu Word, vytvořit tabulky, přehledy,
grafy a adresáře v programu Excel. Dále se naučí vytvořit prezentaci v programu PowerPoint a databázi v programu Access.
Součástí tohoto kurzu je rovněž práce s Internetem a odesílání a příjem zpráv pomocí elektronické pošty. Po vykonání
závěrečných zkoušek MŠMT je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností. Následně mají
účastnice kurzu možnost absolvovat testy ECDL z modulů, které si vyberou. Úspěšným uchazečům tohoto testování je
vystaven certifikát ECDL, nebo ECDL Start. Pro účastnice je to jedinečná příležitost skládat testy ECDL zcela
bezplatně.
Podstatná část kurzu je zaměřena také na osvojení dovedností podporujících účinné hledání zaměstnání a získaní
základních znalostí potřebných k zahájení SVČ. V rámci tohoto výukového bloku se účastnice seznámí s následujícími
tématy: základy komunikace a sebepoznání, příprava na výběrové řízení, příprava na SVČ a vstup do zaměstnání.
Délka kurzu je stanovena na 25 pracovních dnů. Výuka probíhá v pracovních dnech vždy od 8
7 vyučovacích hodin). Na účastnice kurzu nejsou požadovány žádné vstupní znalosti.
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Podpora ze strany pracovního konzultanta
Tato aktivita je zaměřena na pomoc účastnicím vzdělávací části projektu v průběhu i po ukončení vlastního vzdělávání.
Účastnice budou mít po dobu 6 měsíců po ukončení vzdělávací části k dispozici „Pracovního konzultanta“, jehož úkolem
bude pomoc klientům v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•

Pravidelné periodické schůzky zaměřené na konzultace spojené s hledáním pracovního uplatnění.
Individuální vyhledávání pracovního místa ve firmách na otevřeném trhu práce podle schopností a potřeb klienta.
Praktická možnost přístupu k informačním technologiím a médiím. Jejich praktické využití k hledání zaměstnání (počítač,
internet).
Individuální konzultace – řešení, varianty, rady a návrhy při hledání pracovního uplatnění.
Maximální podpora klienta k vlastním rozhodnutím. Podílení se na plánování kariéry.
Pomoc při hledání dalších možností vzdělávání.
Poradenská služba v oblasti sociálního zabezpečení.

Komu je kurz určen
Kurzu se může zúčastnit maminka, která je na rodičovské dovolené (není tedy hlášena na úřadu práce), a zbývá jí do
konce rodičovské dovolené cca 6 měsíců nebo chce nebo je nucena nejpozději do 6-ti měsíců se vrátit do zaměstnání (platí
rovněž pro tatínky na rodičovské dovolené). Dále je kurz určen pro dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy ve věku nad 50
let, které jsou vedeny v evidenci úřadu práce. Každopádně by měla každá účastnice prokázat, pokud není zaměstnána,
že má zájem si hledat zaměstnání.
Tento projekt je v plné výši financován Evropským sociálním fondem. Pro frekventanty kurzu je účast zcela
bezplatná.

Jakým způsobem je možné se do aktivit projektu přihlásit ?
• zavolat na telefonní čísla počítačové školy IdeaHELP – 602 359 570, 4 65 67 67 65 nebo poslat e-mail na adresu
help@ideahelp.cz. Zde Vás naši pracovníci zaregistrují, případně sdělí další podrobnosti a zodpoví doplňující otázky.
• kontaktovat některého z partnerů: Mateřské centrum POHÁDKA Pardubice, MAMA KLUB Chrudim, Mateřské centrum
MEDVÍDEK Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum POHODA Žamberk, Mateřské centrum KRŮČEK Svitavy, Mateřské centrum
JÁJA Rychnov nad Kněžnou, Dům dětí a mládeže DÉČKO Náchod.
• v případě, že patříte do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných žen, žen ve věku nad 50 let, nebo žen které se
zaregistrovaly na ÚP s končící mateřskou dovolenou a jste v evidenci úřadu práce, požádáte o zařazení do aktivit
projektu přímo na kontaktních místech úřadu práce v těchto okresech – Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Rychnov nad Kněžnou, Náchod.

Místa konání
Projekt je realizován v okresech Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. V každém
z těchto okresů má naše počítačová škola minimálně jednu učebnu. Ve většině těchto míst zajistí naši partneři denní
program pro děti školených maminek a to včetně stravování.

